
Functie conciërge cultuursite de Ververij (cultuurcentrum/academie) 

 

 

Taken van de conciërge  

 
- het algemeen toezicht houden op alle gebouwen van het cultuurcentrum/academie en buitenaanleg 

van de site inclusief de oude burelen en stookplaats en op de bezoekers die van deze gebouwen en 
buitenaanleg gebruik maken 

- dagelijkse controle van vermelde gebouwen en in voorkomend geval schriftelijk melden van 
vastgestelde gebreken aan het diensthoofd cultuur(centrum); 

- toezicht houden op en het afsluiten van deuren en vensters, lichten doven, toezicht houden op de 
duurzaamheid van het energieverbruik en op de veiligheid in en om de gebouwen; bij 
onregelmatigheden politie of brandweer snel op de hoogte brengen evenals het diensthoofd 
cultuur(centrum) en/of directeur van de academie; bij brand zorgen voor evacuatie 

- toezicht houden op het openen en sluiten van alle uit- en ingangen, in het bijzonder bij de organisatie 
van culturele activiteiten zoals vernissages van tentoonstellingen, voorstellingen, events, audities, 
klasconcerten en –examens, … 

- hulp bieden wanneer gevraagd bij op- en afbouw van culturele activiteiten 
- bijhouden van een logboek 
- bij probleemsituaties, bereikbaar zijn en/of bijstaan van het personeel en in de mate van het 

mogelijke, technische bijstand verlenen bij eventuele pannes 
- uithangen en binnenhalen van de vlaggen 
- het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het voorkomen van vorstschade en schade die te maken 

heeft met het weer (vb. bij storm) 
- het tijdig buitenzetten en binnenhalen van vuilnis, PMD, papier en evt. andere zaken  
- het vrijhouden van trappen, deuren, bordessen, gangen, brandhaspels en brandblusapparaten, 

alarmknoppen, noodladders,… 
- kleine onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden: o.a. bij evenementen tijdens weekend en/of 

feestdagen poetsen van de toiletten, het schoonmaken van de houten concerttrap en, indien nodig, 
het poetsen van de ingang en de foyer, doen van afwas 

- in uitzonderlijke omstandigheden, voorzien van permanentie bij tentoonstellingen of andere events. 

 

 

Attitudes van de conciërge 
 

- klantvriendelijkheid en positief dynamische uitstraling 

- grote beschikbaarheid en flexibiliteit 

- betrokkenheid, engagement en respect  

 

Specifieke voorwaarden: 

- wonen in het appartement op de eerste verdieping in de gebouwen van de Ververij 

voor hoogstens 2 personen. 

- mag geen huisdieren houden 

- mag geen handelsdaden stellen 

- mag niemand in dienst nemen 

 

De conciërge heeft recht op jaarlijks verlof en zal verlof nemen mits voorafgaande 

toestemming van het diensthoofd cultuur(centrum) evenals voor alle andere afwezigheden, 

tenzij ziekte.    

In geval van nood of langdurige afwezigheid mag de conciërge onder zijn/haar 

verantwoordelijkheid een vervanger aanduiden mits het verkrijgen van voorafgaande 

toestemming van de raad van bestuur van het bevoegde AGB.   

 


